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Vandalizmus
Väčšina obyvateľov tohto
mesta má určite záujem o to,
aby sme žili v peknom a príjemnom prostredí. Život v takomto
prostredí dokazuje, že tu žijú ľudia so zmyslom pre ohľaduplnosť, úsmev je niečo prirodzené, a nakoniec takéto prostredie
aj vychováva. Kvalita života
mesta podmieňuje preto aj stav
verejných priestranstiev, ktoré
reprezentujú kultúrnu úroveň
celého mesta. Existujú a žijú
medzi vami však aj ľudia, ktorým je úplne jedno, v akom sta-

ve sú verejné priestranstvá,
vývesné skrinky, aj odpadkové
koše. Takýto ľudia spôsobujú
sústavné ničenie všetkého, čo
akýmkoľvek spôsobom spríjemňuje prostredie nášho mesta.
Dôkazom toho sú rozbité sklenené výplne na vývesných
skrinkách, ktoré obyvateľom,
ale najmä návštevníkom mesta
aspoň čiastočne približujú históriu nášho mesta, resp. činnosť
športových klubov. Zdemolované odpadkové koše nie sú ničím
výnimočným, o čom sa môžete

denne sami presvedčiť. Verím
však, že väčšina z vás nie je s
takýmto stavom spokojná. Preto hľadajme spoločne spôsob,
ako tomuto vyčíňaniu zabrániť.
Hoci aj poukázaním na konkrétnych "tiež obyvateľov" nášho
mesta. Veď to, že mesto vynakladá nemalé finančné prostriedky na opravy aj z vašich
daní, vám určite nie je ľahostajné.
Ing. D. Drajna
zástupca primátorky

Deň narcisov
Poznáte ho, malý, ale neprehliadnuteľný. Kvietok s veľkou silou, kvietok ľudskosti. Tak
ho zvykneme volať. Narcis pripnutý na kabátoch ľudí v uliciach
miest a obcí. K tomu úprimný
úsmev a radosť z vykonania
dobrého skutku. Takýto je Deň
narcisov, konajúci sa každoročne v mesiaci s prívlastkom
"bláznivý", lebo ide o apríl.
7. apríla 2006 sa desiatykrát rozžiarili obce a mestá na
Slovensku farbou slnka - žltými
narcismi, symbolizujúcimi konanie najväčšej verejnej zbierky
na Slovensku. Aj v Gelnici sme
oslávili okrúhle výročie projektu,
ktorého cieľom je šíriť spolupatričnosť, porozumenie a ochotu
vzájomnej pomoci. V uliciach
Gelnice, v obchodoch, v budovách OÚ, MsÚ ponúkali ľuďom
za dobrovoľný príspevok umelé
aj živé narcisy p. Anna Kipikašová, predsedníčka miestneho
spolku SČK v Gelnici a p. Melá-

nia Rothmajerová. V popoludňajších hodinách obsah ich pokladničky činil 6 480,- Sk.
Osobitné poďakovanie
patrí žiakom ZŠ - Grundschule,
ktorí spolu s pracovníkmi školy
naplnili druhú pokladničku v sume 2.820,- Sk. Všetkým Vám,
ktorí ste v Deň narcisov pomohli
uskutočniť najúspešnejšiu jednodňovú kampaň na Slovensku, patrí vďaka. Svojou spoluúčasťou ste pomohli z iniciatívy

MS SČK vyzbierať 9.300,- Sk,
ktoré boli odoslané na konto Ligy proti rakovine v Košiciach.
Pomohli ste zlepšiť kvalitu života onkologických pacientov, vybavenie špecializovaných zdravotníckych zariadení a podporili
detskú onkológiu. Ďakujeme za
prejavenú nádej!
Mgr. M. Sokolová
členka výboru MS SČK

Deň narcisov - 7. apríl
LIGA PROTI
RAKOVINE

Vďaka,

že už 10 rokov

držíme spolu

LETO V CENTRE
Centrum voľného času v Gelnici pripravuje na leto tieto aktivity:
1. HURÁ NA PRÁZDNINY - 7. júl 2006
Detský jarmok v záhrade CVČ s netradičnými
úlohami

Poplatok je možné uhradiť po dohode aj v splátkach.
Prihlášky: do 20. júna 2006

2. PRÍMESTSKÝ TÁBOR - 10. - 14. júl 2006
Poplatok: 250,- Sk (v cene je zahrnuté poistenie,
cestovné + vstupné na kúpalisko)
Prihlášky: do 25. júna 2006

4. DNI ŠPORTU - 17. - 19. august 2006
Turnaje v stolnom tenise, tenise, mixvolejbalový
turnaj
Poplatok: podľa propozície jednotlivých turnajov
Prihlášky: do 25. júla 2006

3. RELAXAČNÝ POBYT - 24. - 28. júl 2006
Poplatok:
1.900,- Sk (v cene je zahrnuté ubytovanie v
chatkách, celodenná strava, cestovné, poistenie)
1.700,- Sk - pre členov záujmových útvarov
CVČ, ktorí majú uhradené zápisné

5. KURZ TANCA - 21. - 23. august 2006
Poplatok: 150,- Sk
Bližšie informácie v Centre voľného času, č. tel.
053/ 4821 491,
e-mail: cvcgelnica@stonline.sk
www.cvcgl.edu.sk

8. máj
Deň víťazstva
nad fašizmom
Uplynulo 61 rokov od ukončenia jednej z najväčších
vojen, ktorá poznačila osudy
niekoľkých generácií ľudí.
Deň, ktorý po toľkých rokoch
konečne vniesol do životov
státisícov ľudí pokoj a mier.
Roky 1939 - 1945 predstavujú jednu z najtragickejších a najdramatickejších kapitol novodobých dejín. Mnohé národy prežívali najhoršie
okamihy svojej existencie a
rozhodovalo sa o ich budúcnosti na dlhé desaťročia. Prvý raz v histórii sa jedna časť
civilizovaného obyvateľstva
pokúsila celkom vyhubiť
niektoré národy a etniká.
Bilancia vojny je neobyčajne desivá. Svetový konflikt vtiahol na bojiská 61 štátov, čo tvorilo 80 % obyvateľov Zeme. Bojovalo sa na
území 40 štátov a zahynulo
takmer 60 miliónov ľudí, z
toho asi 27 miliónov na bojiskách. Státisíce ľudí zahynulo
pri bombardovaní, pri postupe frontu, v národnooslobodzovacích hnutiach, vo väzeniach, v koncentračných a
vyhladzovacích táboroch.
Len na území Nemecka a
Rakúska sa nachádzalo 636
koncentračných táborov.
Ďalšie boli najmä na území
Poľska, ZSSR a ČSSR.
Hrôzy vojny, ktoré ťažko
zasiahli vojakov, aj civilné
obyvateľstvo, poznamenali
všetkých, čo prežili. Len ťažko sa dá zabudnúť na stratu
tých, ktorých sme tak ľúbili.
Dnes už len spomíname a uctievame si pamiatku
tých, ktorí položili život za
slobodu svojho národa. Nikdy nezabudnime!

